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1.  Qurani Kərim  (ərəb dilində hərəkəli) 

İstifadə  ediləcək web 

səhifə lər 

Islamansiklopedisi.org 

Fənnin xülasəsi Ərəb dilində Quranın təcvidi qaydalara uyğun  düzgün qiraəti  

Fənnin məqsədləri 

 
 Quran qiraəti zamanı yaranacaq xətaları təsbit edərək aradan qaldırmaq. Surələrin 

nazili  haqqında məlumat vermək və surələrin təcvid qaydaları əsnasında və avazla 
oxunması vərdişləri aşılayır. 

Öyrənmə  nəticə ləri 

Kursun sonunda tələbələr bilməlidir: 
1.  Təcvidi qaydaları Qurani kərimin bütün surələrinə tətbiq edə bilmək.  

2. Quran oxuyarkən ortaya çıxan xətaları təsbit edərək aradan qaldırmaq. 

3. Qurani Kərimin sözlərini təcvid qaydalarına görə təhlil edə bilmək. 
4. Quranı kərimin bütün surələrini gözəl avazla oxuya bilmək. 

Tədris metodları 

Mühazirə   

Qrup müzakirəsi 

Tələbələrə fərdi mövzuda tapşırıqlar verilir və 
tapşırığın icrası zamanı yol verilən xatalar müzakirə 
edilir. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (audio vasitələrlə) 
nümayişi ilə izah edilməlidir. 

Simulyasiya  Tələbələrə dərsə aid fərdi tapşırıqların verilməsi 

Layihə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Digər 
Dərsin tədris zamanı praktik məşğələlərin 
keçərəilməsi nəzərdə tutulur. 

Qiymətləndirmə  

Mövzunun mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti (%) və  ya 

bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 
- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində  tə ləbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə  ballar hesablanır. Əks təqdirdə  tə ləbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 



 
 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş 
hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 
- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 
- 71 – 80 – “yaxşı” – C 
- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 
- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə  

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb 
qiymətləndirilir. 

 
1.Ər rəhman surəsinin başdan sona qiraəti 

2.Bəqərə surəsinin bəzi ayələrinin əzbəri 
3. Nəml surəsinin nazili haqda və surədən bəzi ayələrin əzbəri 

4. Quranın kitab halına salınması və ilk 5 surənin əzbəri 
5. Məkki və Mədinə surələrinin haqqında və Məkkədə nazil olan bir surənin 
əzbəri 
6.Tövbə surəsinin təcvidi qaydaya uyğun əzbər deyilməsi 

7. Ənkəbud surəsi haqqında və surənin əzbər deyilməsi 
8. Husurat surəsinin təcvidi qaydada qiraəti 
9. Nisa surəsinin düzgün qayadada qiraəti 
10. Mülk surəsinin nazili və bəzi ayələrin əzbər söylənilməsi 

11.Hud surəsi haqqında və surənin təcvidi qaydada qiraəti 
12. Quranın tarixi haqda və Nəhl surəsinin qiraəti 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəkilində sunulur və 
qiymətləndirilir. 

Kollokvium: Semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, şifahi və test şəkilində 
olur və qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 
etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            
      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və 

ya imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir.  
Tam sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 
Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-
məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 
Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 
imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 
Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müə llim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müə llim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı 
təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə  Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 
21.02.22 

 

Fəth surəsi  1-6 ayələr əzbər Ərəbcə Quran  

Surənin nazil olma tarixi Qurani 
Kərimdə sırası və ayələrinin sayı haqda 
verilmiş ayələrin düzgün tələffüzü  

2 28 .02.22 
Fəth surəsi  7-11 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

 Düzgün qiraət vərdişi  

3 07.03.22 
Hud surəsi 12-15 ayələr əzbər Ərəbcə Quran  

düzgün tələffüz 



 
 

4 14.03.22 
Bəqərə  surəsi  16-20 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

 düzgün tələffüz 

5 04.04.22 
Fəth surəsi  21-25 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Ayələrin  oxusunda təcvidi qaydalara 
əməl edilməsi 

6 11.04.22 

Nisa  surəsi  26-29  ayələr əzbər Ərəbcə Quran 
Surənin nazil olması haqda və 
ayələrinin sayı barəsində  

Təcvidi qaydaya oyğun tələffüz 

7 18.04.22 
Hucurat surəsi  1-5 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Surənin nazil olması haqda  
Təcvidi qaydaya uyğun tələffüz 

8 25.04.22 
Hucurat surəsi  6-10 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Ayələrin təcvidi qayda ilə qiraəti və əzb 
ələnməsi 

9 02.05.22 

Nəhl surəsi  11-14 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Tələffüzdə yaranan  qüsurların 
düzəldilməsi 

10 09.05.22 
Keçilənlərin təkrarı Ərəbcə Quran 

Qüsursuz  tələffüz. 

11 16.05.22 
Hucurat surəsi  15-18 ayələr əzbər Ərəbcə Quran   

Ayələrin  düzgün tələffüzü 

12 23.05.22 
Rəhman surəsi  1-30 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Surənin nazil olması tarixi və düzgün 
tələffüz qaydası 

13 30.05.22 
Məryəm  surəsi  31-55 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

 ayələrin əzbər söylənilməsi 

14 06.06.22 

Rəhman surəsi  56-78 ayələr əzbər Ərəbcə Quran 

Təcvidi qaydaya uğun qiraəti və 
əzbərlənməsi 

15 13.06.22 
Keçilənlərin təkrarı  

 

 

                                                    

Fənn müə llimi:                                S.Y.Məmmədov 

 
 


